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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan suatu hal yang sangat 

penting terutama di dalam menghadapi persaingan bisnis. Data yang bersifat rahasia 

perlu dibuatkan sistem penyimpanan dan pengirimannya agar tidak terbaca atau 

diubah oleh pihak yang tidak berwenang, baik saat data tersebut tersimpan sebagai 

file di dalam komputer maupun saat data tersebut dikirim melalui media Internet 

seperti email, ftp, dan media penyimpanan online lainnya. File citra digital atau 

gambar terkadang merupakan suatu aset berharga. Misalkan suatu hasil pesanan 

desain yang masih tahap pengembangan yang perlu ditunjukkan kepada calon 

pembeli ataupun gambar atau foto yang bersifat pribadi dan rahasia. 

Ada berbagai macam cara atau metode untuk mengamankan suatu fileatau 

data. Salah satunya adalah kriptografi. Kriptografi merupakan metode untuk 

mengamankan data, baik itu data teks maupun data gambar. Metode ini dilakukan 

dengan penyandian atau pengacakan data asli, sehingga pihak lain yang tidak 

mempunyai hak akses atas data tersebut tidak dapat memperoleh informasi yang 

ada di dalamnya.[1] 

Enkripsi citra merupakan teknik untuk melindungi kerahasiaan citra dari 

pengaksesanilegal. Enkripsi diperlukan karena dalam era digitalsekarang ini citra 

digital mudah disimpan atau ditransmisikan melalui saluran publik seperti internet. 

Pengiriman citra melalui saluran publik rawan terhadap penyadapan, dan 

penyimpanan citradi dalam media storage rawan terhadap pengaksesanoleh pihak-

pihak yang tidak memiliki otoritas.Enkripsi menyandikan citra (plain-image) ke 

bentukvisual lain yang tidak bermakna (cipher-image). 

 Secara umum ada dua tipe algoritma kriptografi berdasarkan kuncinya 

yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris adalah 

algoritma yang memiliki kunci enkripsi dan dekripsi yang sama, sedangkan untuk 

algoritma asimetris terdiri atas dua buah kunci yaitu kunci publik untuk melakukan 

enkripsi sedangkan kunci pribadi untuk melakukan dekripsi. Dalam algoritma kunci 
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asimetris, kunci yang didistribusikan adalah kunci publik yang tidak diperlukan 

kerahasiaanya sedangkan kunci pribadi tetap disimpan atau tidak didistribusikan. 

Setiap orang yang memiliki kunci publik dapat melakukan proses enkripsi tetapi 

hasil dari enkripsi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki kunci 

pribadi. [6] 

Algoritma ElGamal adalah sebuah algoritma untuk kriptografi kunci public. 

Algoritma ini dibuat oleh Taher ElGamal pada tahun 1985. Algoritma ini memiliki 

keamanan yang terletak pada kesulitan dalam menghitung logaritma diskrit. [2] 

Pada umumnya algoritma ElGamal hanya untuk data berupa teks saja. Namun 

penulis akan mencoba menerapkan algoritma tersebut untuk data 2 dimensi atau 

citra. 

Algoritma kriptografi ElGamal menggunakan beberapa persamaan untuk 

melakukan proses generate key, proses enkripsi dan proses dekripsi. Citra yang 

akan di implementasikan ke algoritma ini adalah citra grayscale. Mengubah file 

citra menjadi blok angka berdasarkan nilai intensitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan permasalahan 

pada tugas akhir ini yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma ElGamal 

pada file citra 2 dimensi? 

1.3 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma tersebut 

pada file citra 2 dimensi dengan menganalisa penerapan algoritma ElGamal 

terhadap elemen penyusun citra (pixel) agar dapat mengacak bilangan-bilangan 

disetiap pixel pada gambar yang akan diproses. 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang didefinisikan dalam pelaksanaan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Kunci publik g menggunakan citra grayscale. 

2. Citra yang di enkripsi adalah citra grayscale. 
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3. Membahas proses penyandian pesan yang meliputi :proses generate key, 

proses enkripsi dan proses dekripsi serta implementasinya dalam sebuah 

program sederhana. 

4. Tidak membahas cara memecahkan masalah logaritma diskret pada 

algoritma ElGamal. 

5. Bilangan prima yang digunakan dibatasi hanya beberapa bilangan integer 

secara acak. 

6. Konsep dasar aljabar abstrak hanya dibahas secara umum untuk 

memudahkan pemahaman mengenai algoritma ElGamal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dokumen skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB 1 – Pendahuluan 

 Bab Pendahuluan membahas latar belakang penulisan tugas akhir, rumusan 

permasalahan, tujuan tugas akhir, ruang lingkup dan batasan permasalahan yang 

ditangani, metodologi pengerjaan tugas akhir yang digunakan, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II – Tinjauan Pustaka 

 Bab Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang menguraikan konsep-konsep 

yang mendasari dan mendukung masalah Tugas Akhir. Konsep yang akan dibahas 

meliputi definisi kriptografi, citra grayscale, algoritma ElGamal, dan pengukuran 

korelasi. 

BAB III – Metodologi 

 Bab Metodologi berisi tentang metode-metode yang dipakai dalam 

melakukan perancangan, pengujian, dan analisis data. 

BAB IV – Perancangan dan Implementasi 

 Menjelaskan langkah langkah Perancangan Aplikasi Sistem Enkripsi File 

Citra 2 DimensiMenggunakan Algoritma Kriptografi ElGamal beserta hasil 

implementasinya. 
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BAB V – Pengujian 

 Menjelaskan langkah-langkah pengujian dari sistem yang telah dibuat dan 

membahas hasil pengujiannya. 

BAB VI – Kesimpulan dan Saran 

 Berisi Kesimpulan dan Saran. 

 

 


